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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΥΛΙΝ∆ΡΟΜΥΛΟΙ  ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ Α.Ε.» 
Κατόπιν  απόφασης  του  ∆ιοικητικού  Συµβουλίου, µε ηµεροµηνία την  30 Απριλίου  
2013  και  σύµφωνα  µε  το  νόµο και  το  καταστατικό  της  εταιρείας  καλούνται οι 
κ.κ. Μέτοχοι της  εταιρείας  σε  τακτική  Γενική  Συνέλευση την  30 Ιουνίου 2013  
ηµέρα Κυριακή και ώρα  12.00 µ.µ. στα  γραφεία  της  εταιρείας στα  Ελαιοχώρια  
Χαλκιδικής  
 
Με  θέµατα  ηµερήσιας  διάταξης: 
1. Υποβολή για έγκριση του ισολογισµού της 31 ∆εκεµβρίου 2012 και των 

λοιπών οικονοµικών καταστάσεων (Πίνακας διάθεσης κερδών, Κατάσταση 
Γενικής Εκµετάλλευσης, προσάρτηµα Οικονοµικής κατάστασης, κλπ), µετά 
των σχετικών εκθέσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών. 

2. Έγκριση της διάθεσης των κερδών της χρήσης 2012 
3. Απαλλαγή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη 

για τη χρήση του έτους 2012 
4. Εκλογή ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωµατικών, για τη χρήση του έτους 

2013 και έγκριση της αµοιβής τους. 
5. Έγκριση καταβολής  αµοιβών  στα  µέλη  του  διοικητικού συµβουλίου και 

στελέχη της διοίκησης. 
6. Παροχή άδειας, σύµφωνα µε το άρθρο 23 του ν.2190/1920, στα µέλη του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου και στους ∆ιευθυντές της εταιρείας, να µετέχουν σε 
∆ιοικητικά Συµβούλια ή στη ∆ιεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν όµοιους ή 
παρεµφερείς σκοπούς. 

7. ∆ιάφορες  ανακοινώσεις – λοιπά  θέµατα.. 
 
Οι  µέτοχοι  και  οι  αντιπρόσωποι  των  Μετόχων  που  επιθυµούν  να συµµετάσχουν  
στη  Γενική  Συνέλευση υποχρεούνται  σύµφωνα  µε  το  νόµο  και  το  καταστατικό  
να  καταθέσουν  τους  τίτλους  των  µετοχών  τους  στο  ταµείο  της  εταιρείας  ή  στο  
ταµείο  Παρακαταθηκών  και  ∆ανείων  ή  σα  οποιαδήποτε  Τράπεζα  που  λειτουργεί  
νόµιµα  στην  Ελλάδα  και  να  υποβάλλουν  στην  εταιρεία  τα  αποδεικτικά  
κατάθεσης  των  τίτλων τους  και  τα  τυχόν  πληρεξούσια  τους  πέντε  τουλάχιστον 
ηµέρες  πριν  από  την  Γενική  Συνέλευση. 
 

Ελαιοχώρια 30 Απριλίου 2013 
 
Με την ανάγνωση του παρόντος πρακτικού το ∆ιοικητικό Συµβούλιο επικυρώνει τις 
αποφάσεις του και λύεται η συνεδρίαση. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΟΥ ∆.Σ Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ Τα Μέλη 
  

ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 
του ΕΥΓΕΝΗ 

ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ συζ. 
Ι. Παπαηλία 

ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  
του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 

(απουσίαζε) 
 
 

ΑΠΑΖΙ∆ΟΥ ΣΟΥΖΑΝ 
του ΓΕΩΓΙΟΥ 

   
 

ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΛΕΝΗ 
του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

 


